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Слънчев септември в Пловдив, лятото сякаш ни-
кога няма да си отиде – улиците са пълни с хора,
градът съчетава древното си минало със забързаното
настояще. И сякаш главната улица е някаква особена
пътека, превръща се в основна артерия на арт експло-
зии, които спират вниманието на хората и ги откъс-
ват от делничния ритъм, като ги карат за минути
да спрат я в Цар Симеоновата градина, я на Седмо-
то тепе, на площада пред централна поща или пред
общината, около Римския стадион или на стълби „Ка-
меница“, а и видяното често ги кара да продължат по
невидимата нишка от звуци и багри към Куклен те-
атър – Пловдив. Защото е фестивално време и за 20
път се провежда Международен кукленотеатрален
фестивал „Двама са малко – трима са много“. И защо-
то кукленият театър на Пловдив отбелязва своята
65-годишнина, и защото този път артистите са нав-
сякъде – и в театралните зали, и по улиците и пло-
щадите. Организаторите изненадват верните си по-
читатели, приятели, наблюдатели, зяпачи и участни-
ци с две паралелни програми. Официалната, позната-
та, уважаваната, оценявана от театрално жури селек-
ция на спектакли, които се изнасят в театралните
зали и новата – вавилонско стълпотворение на фокус-
ници, огнегълтачи, живи статуи, улични артисти ,
които шестват на кокили, спират дъха с акробатич-
ни номера и зрелищни гигантски кукли и са обединени
под надслов „TheatAir“ – селекционер и координатор
на проекта е ръководителя на Театър на огъня и сен-
ките „Fireter“ – Пламен Иванов. Програмата на фес-
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тивала е сгъстена, ако искаш да видиш цялата, тряб-
ва да разпределиш деня по минути. Така гостът опоз-
нава (и в моя случай определено окончателно се влюб-
ва завинаги в) града и се среща с разнообразието на те-
атрални форми и стилове.

На стълбите бях сред хора, които плахо поглеж-
даха към импровизираната от Алваро Рамирез сцена,
пропътувал пътя от далечен Уругвай през десетки
страни, за да ни зарази с насладата си от уличния те-
атър. Той с усмивка приканваше празничната тълпа
да се присъедини към неговите акробатични номера и
забавни скечове, но хората, отвикнали да се забавля-
ват с другите на улицата, на мегдана, да имат общи
изживявания – имаха едно на ум и не скъсяваха дистан-
цията... Младите хора, най-вече децата, приеха покана-
та и се забавляваха от сърце. Те дадоха и пример на
възрастните, че споделената усмивка е по-сгряваща.
Дори на финала на представянето видях опашка, коя-
то търпеливо чакаше да пусне своята лепта в шап-
ката на артиста. Бях сред хората, които дискретно
забързваха пред огромните динозаври на Театър Кло-
уз Акт от Холандия, дивях се на гърлените звуци и
специфичната пластика на двете „чудовища“ и черна-
та фея, която ги напътстваше. Симпатични и доб-
ронамерени, динозаврите шестваха по главната улица,
а хората се питаха кои са и откъде са дошли. Науча-
ваха и кое е следващото представление в театъра от
красивите програми на фестивала, които ние, гости-
те носехме с нас, за да не пропуснем някое от съби-
тията. Дивих се на трупата на Театър Умедио, коя-
то идва от Андалусия и съчетава свободата на улич-
ния театър с магията на театралната зала в „Седем“
– спектакъл на колела, разположен на 7 квадратни
метра и съставен от 10-минутни мини шоу спектак-
ли за по 15 зрители, наблюдавах с интерес простичко-
то, но емоционално нежно пътуващо представление
на куклената формация Стринг Бийн от Уелингтън,
Нова Зеландия „Песента на русалката“, разказано от
две марионетки и една актриса, разтворила куфар с
чудеса. Живи статуи, циркови номера , акробатика –
улиците на града бяха пъстри и празнични.

Другата линия на фестивала – постановките в
театралните зали беше също празнична. Артистите
на пловдивския куклен театър знаят как да създават
настроение не само когато са в образ – прекрасни во-
дещи, с чувство за хумор, обаятелни те подгряваха
атмосферата в театралните салони. А усещането за
празник го имаше през цялото време. Независимо, че
поради болест отпаднаха в последния момент две
представления и бяха заменени с изяви на домакините.
Но пък дойдоха трупите от Словения, Русия (три
театъра – от Рязан, Омск и Москва), от Босна и Хер-
цеговина. Българското куклено изкуство бе представе-
но от Столичния куклен театър, Ателие 313, Театър
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„Хенд“-Пловдив, Театър „Весел“-Велико Търново,
Център за изкуства „За Родопите“-Бостина, държав-
ните куклени театри в Бургас и Видин. И тазгодиш-
ното издание на фестивала предложи различни, инт-
ригуващи заглавия, насочени към зрители от различни
възрасти, постановки, които предлагат многообразие
в работата с куклата и сценичните предмети.

Като в повечето фестивални програми и в тазго-
дишната имаше спектакли, чието присъствие в афи-
ша бе просто за репертоарно разнообразие – те
представиха традиционни „куклени“ спектакли за мал-
ките . Изненадата бе, че тази година това се случи с
участниците от чужбина – приятно изключение бе
постановката на театъра от Рязан, който предста-
ви „Малката къщичка“ по Самуел Маршак – един спек-
такъл в традициите на руската приказка: с красив
език, цветен декор, обаятелни актьори-разказвачи и
разпознаваеми кукли на животни.

„Тумба лумба“ на ДКТ-Бургас (режисьор Христина
Арсенова) е представление в стила сценична интерп-
ретация на фолклорното наследство – с много музи-
ка, сценични гегове и закачливо – усмихнато послание
към зрителите. То спечели зрителските симпатии
именно с енергията и настроението, което струи от
сцената. Милена Миланова и нейният авторски спек-
такъл „Никутин“ по Чехов (Ателие 313) ме зарази с
обаянието, всеотдайността и изобретателността
на актрисата. Но е повече от осезателна нужда от
странично око, което да й помогне да организира по-
тока от идеи и театрални хрумки в строен театра-
лен изказ. Но ще следя къде и в какво играе тази акт-
риса, защото има неоценимо качество – актьорска вя-
ра и всеотдайност.

Без да е изненанада – на тазгодишния фестивал ре-
жисьорът Катя Петрова се оказа творецът с твор-
чески импулс и въображение да даде живот на два раз-
лични, но пленителни постановки. В Столичния кук-
лен театър – „Приказка за Скитника-Крал“ – колаж
от три истории на големия Карел Чапек. История за
едно пътуване – по въздух, суша и вода на трима де-
тективи (в чудесното изпълнение на актьорите Ру-
мен Угрински, Румен Гаванозов, Станимир Гъмов) по
дирите на скитника Франтишек Крал (Георги Спа-
сов) – човеколюбив, беззащитен, щедър на любов и си-
гурно затова съумява да зарази преследвачите си с ду-
ховното си благородство. Свидетели сме на чудеса,
които актьорите правят с най-обикновени дървени
летви – рисуват животни, върхове, карат влак, ска-
чат с парашут, дори свирят на пиано, а една маса се
превръща в лодка, самолет, къща, автомобил и още
поне дузина предмети. Ритъмът на представлението
е динамичен и изразителен, постановката живее в хар-
моничен разказ, изпъстрен с импровизации и клоунада.
Стилът на Катя Петрова е характерен със специал-
ното й отношение към сценичната среда – тя рабо-
ти успешно за прецизното синхронизиране на сценог-
рафското решение с режисьорското послание. Работа-
та й със сценографа Станислава Кръстева е изключи-
телно успешна не само в тази постановка, където
имат за партньори „звездни артисти“ и компози-
торът Христо Йоцов. Подписан от Видинския кук-

лен театър е другият спектакъл на Катя
Петрова, участник във фестивала – „Авто-
биография“ от Бранислав Нушич със същия
постановъчен екип, моноспектакъл на Румен
Гаванозов. Пореден смел и далновиден ход на
ръководството на театъра – да представи
обичания автор в необичайна светлина. На
ръба на смешното и тъжното, в постепен-
но оживяваща сценична среда се навързват
човешки индивидуалности, събития, инте-
ресни случки и времето ту забавя, ту забъ-
рзва своя ход в занимателния „автобиогра-
фичен“ стриптийз на героя.

С адрес Видин бе и авторската поста-
новка (драматург, сценограф и режисьор) на

Магдалена Митева „Изгубеният ключ“. Композитор е
Владо Ковачев, а ролите изпълняват Аделина Илиева
и Красимир Колев. Красива, нежна, вдъхновяваща при-
казка за един изгубен ключ и неочаквано пътешествие
в света на хартията, найлона, стъклото и пластма-
сата. Всъщност – пътешествие сред мирогледи и све-
тоусещания. Сблъсък на светове. Шанс за взаимна
промяна. Надежда за отключени надежди. Път към
светлината. Неопределим сценичен жанр, а куклите се
раждат от вещи, които (аз поне) не съм си предста-
вяла като основа за театрално живеене, а именно то-
ва се случи – животът на сцената гъделичкаше въоб-
ражението, палеше мечтите и раждаше усмивка.

Постановките на Катя Петрова и Магдалена Ми-
тева са за адмирации и в още един пункт – те са на-
сочени към онази публика, която е в деликатната въз-
раст между ранното детство и зрелостта. И за ко-
ято все не се намира кой да пали театралния прожек-
тор. А знаем, че тогава е времето, когато „човечето“
определя своето житейско кредо – дали да продължи
без мама и татко, без госпожата да върви по пътеч-
ката към театралните светулки и света на изкуст-
вото или...

Фестивалът свърши, да живее фестивалът! Съхра-
нил духа на кукления театър, отворил сцените си за
въображението и енергията на творците, събудил но-
ви рефликси в града и хората му, останал в история-
та и отстъпил място... на следващия.

Мария Станкова

Maria Stankova

Общуването –
чарът на
фестивала

Communicating –
the festival’s charm


